
מדריך למשתמש



הממשק החדש של מפתח חיפה מאפשר גילוי מהיר ופשוט של מאמרים בעברית ובערבית

באמצעות תיבת חיפוש אחת



לחצו על "מידע על כתבי העת" במידה ותרצו לקבל מידע על כתבי העת והקבצים במאגר

אילו כתבי עת וקבצי מאמרים בתחום החינוך יש במפתח: למשל



לאיתור מאמרים יש להקליד את מילות החיפוש/הביטוי שברצונכם למצוא  

בתיבת החיפוש

ניתן לבחור כיצד רוצים לחפש את הביטוי המבוקש ובאיזה מקום ברשומה  



תוצאות נתקבלו 840



התוצאות מסודרות על פי רלוונטיות.  

בלחיצה על החץ ניתן לשנות את סידור התוצאות.

.לחצו על                           כדי להציג רק את המאמרים בטקסט מלא

.לעיתים הגישה מותנית במנוי נפרד לכתב העת, שימו לב



ניתן לצמצם את התוצאות על פי סוג כתב העת בו מופיעים המאמרים, על פי נושא,

על פי טווח שנים )שנת הפרסום של המאמר(, על פי שם כתב העת ועוד.  



לרשומה המלאה הכוללת את תקציר המאמר והנושאים שבו הוא דן, יש ללחוץ על ש ם 

הכותר המאמר -

לטקסט המלא יש ללחוץ על         

שימו לב! לפעמים הגישה לטקסט מלא מותנית במנוי לכתב העת.  



תצוגה מלאה של  

רשומת המאמר  

כדי לצאת  

מהתצוגה המלאה  

X יש ללחוץ על ה



על מנת לבדוק אם הפריט נמצא בספריה של אחד מהמוסדות האקדמיים, יש ללחוץ  

על הקישור:  



חיפוש מתקדם מאפשר חיפוש של מספר מילות מפתח במספר שדות בו-זמנית.  

לחיצה על "חיפוש מתקדם" תוביל למסך הבא:



לחיפוש ברשימת הנושאים של מפתח חיפה הקישו על "רשימת הנושאים" למעלה בצד שמאל



נחפש לדוגמא את הנושא: תעמולת בחירות

בחיפוש   שימו לב –

נושאים תיבת החיפוש  
היא בצבע סגול



מונחים הקשורים לנושא תעמולת בחירות מתקבל מסך ובו 10



לאחר הקלדה על המונח "תעמולת  

בחירות" נפתח מסך ובו פירוט של 

המונחים הרחבים, הצרים והקשורים.

בצבע שחור מופיעות הרמיזות והנושא  

באנגלית.

לחיצה על כל אחד מהמונחים מאפשרת  

חיפוש של המונח בתוך רשימת הנושאים.
כדי לחפש מאמרים בנושא יש   שימו לב –

להקיש על המונח הצבוע בירוק



לחיצה על המונח המופיע בירוק תבצע את החיפוש במפתח המאמרים  כביטוי מדויק בשדה הנושא

שימו לב –

בחיפוש  

מאמרים ,  

תיבת החיפוש  

היא בצבע 
כחול 



כדי לחזור ולבצע חיפוש של מונח אחר יש להקיש מחדש על "רשימת הנושאים"  



לחיפוש נושא אדם יש להקיש את שם האישיות כמו בדוגמא:  

מתקבל מסך ובו  

מאמרים על 

האדם ובמידה  

ויש מאמרים על 
יצירותיו



טיפול בתוצאות החיפוש:

לאחר שקיבלתם את התוצאות הרצויות מהחיפושים השונים,

ניתן לאסוף רשימת מאמרים להדפסה, או להעברה בדוא"ל על ידי לחיצה על  

סימן         המאמרים מתווספים לתיקיית פריטים שמורים, המסומנת ב  



לחיצה על הנעץ האדום            מעבירה לצפייה בפריטים ששמרתם.

כך נראית רשימת הפריטים ששמרתם:



שליחת הרשימה להדפסה ו/או למייל:

הנקודות  בשורה   יש לסמן את הפריטים הרצויים ב      ולאחר מכן ללחוץ על 3

העליונה  



במסך המתקבל יש לבחור בין שליחה לדוא"ל או להדפסה

במידה ובחרתם לשלוח לדוא"ל,  יש לרשום את כתובת הדוא"ל  

וללחוץ על
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